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Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας 

για την παραχώρησης χρήσης  ακινήτου στη χερσαία ζώνη Λιµένα Χίου. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Προκηρύττει δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση 

χρήσης του ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου 

1. Έκταση κτιρίου: 163 τµ 

2. Πόλη: Χίος 

3. ∆ήµος: Χίου 

4. Οδός: Ελ. Μανίκα 

5. Όρια: Συνορεύει περιµετρικά µε την χερσαία ζώνη του Λιµένα. 

6. Είδος:(κυλικείο, εστιατόριο ή κατάστηµα κλπ)  

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 

Το προς παραχώρηση ακίνητο αποτελείται από ισόγειο κτίριο επιφανείας 163 

τετραγωνικών µέτρων µε υπόγειο και πατάρι ίδιας επιφάνειας, τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους µε εσωτερική σκάλα. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο από 

πέτρα και φέρει τετράριχτη κεραµοσκεπή. 

Εκτός από το κτίριο παραχωρείται και εξωτερικός υπαίθριος χώρος συνολικής 

επιφάνειας 318 τετραγωνικών µέτρων ο οποίος αποτελείται από δύο τµήµατα 

σε επαφή µε το κτίριο, ένας ανατολικά του κτιρίου (εξωτερικός 1) µε εµβαδόν 

190,4τ.µ. και ένας δυτικά του κτιρίου (εξωτερικός 2) µε εµβαδόν 127,6τ.µ. 
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Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 20/12/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.µ. 

στα γραφεία του ∆.Λ.Τ. Χίου. 

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00 €) για κάθε µήνα τα πρώτα πέντε µισθωτικά έτη, ενώ τα επόµενα πέντε 

έτη θα αναπροσαρµοσθεί µε ποσοστό 8%. 

Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσουν στους φακέλους 

προσφορών τους ένα επιχειρηµατικό πλάνο επένδυσης και έναν οικονοµικό 

προϋπολογισµό επισκευής και αποκατάστασης του κτιρίου, προκειµένου το ∆.Σ. να 

ενηµερωθεί για την χρήση και τις εργασίες επιδιόρθωσης του κτιρίου.  

Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση 

συµµετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.000,00 ευρώ. 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις 

ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 10.00 πµ. έως 13.00 µµ, 

από το Γραφείο του ∆.Λ.Τ. Χίου,  ∆ιεύθυνση Νεωρίων 2 Χίος 82131  Τηλέφωνο 

2271022770, FAX  2271040344 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

                                                                                ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ 
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